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ANTES DA ORDEM DO DIA:
2. ORDEM DO DIA;
2.1. - Expediente 2.1.1. - Oficio nQ 284/CCS de 16.05.86 do Conselho de Comunicação Social
2.1.2. - Exposição de 16.05.86 de António Bernardino dos Santos
2.2. - Programa de

acção referente ao perTodo de exposição dos cadernos eleitorais

A C T A

N9 8/86

Teve lugar no dia vinte e oito de Maio de mil novecentos e oitenta e
seis a oitava sessão da Comissão Nacional de Eleições» na sala de reuniões sita na
Rua dos Fanqueiros, n9 12^49-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Senhor Juiz Conselheiro
Doutor João Augusto Pacheco e Melo Franco.
Estiveram
leia, PedroOrtet, LuTs

----------------------------------

presentes os Senhores Doutores António Montalvo, Orl

Viana de Sa, Joaquim Pereira da Costa e João Azevedo de 01_i_

veira. ---------------------------------- ;-------------------- ------------------------■—

Não compareceram os Senhores Doutores 01 indo de Figueiredo e João Pe

reira Neto.

--------------------------------------------------------- ■-------

------------ A reunião principiou as 15.15 horas e foi secretariada pela Senhora
Doutora Maria de Fátima Abrantes Mendes. --------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA: ......................................... ............
------------- Não foi suscitada a discussão de quaisquer assuntos.

—

---

2. ORDEM DO DIA: ......................... -........... ........................

2.2. EXPEDIENTE: ...........................

-..— .........

2.2.1. - OfTcio n9 284/CCS de 16.05.86 do Conselho de Comunicação Social. -------------------Tomou-se conhecimento. ------------------------------------ ------2.1.2. - Exposição de 16.05.86 de António Bernardino dos Santos. -------------------- A Comissão deliberou que fosse pedida informação ã Câmara Municipal de
Almeida, acerca do assunto exposto. -------------------------------------------2.2. - Programa de acção referente ao perTodo de exposição dos cadernos eleitorais.
------------ Foi lido ao plenário o descritivo do spot a realizar para a Televisão
e para a Radio, tendo sido feito alguns ajustamentos e correcções. --------------

-

COMISSÃO

NACIONAL.

DE

2

-

EL EIÇ Õ ES

{lei n,’ 71/76 de 27 de Dezem bfol

0 texto final aprovado pela Comissão ficou» como se segue:
------------ Descritivo: --------------------------"SPOT para a Comissão Nacional de Eleições. ---------Verificação dos cadernos eleitorais. ---------------1. Descritivo de Imagem. ----------- —

-------------

------------ Sequência de cartões pela seguinte ordem:
a) Símbolo; ---------------------------------------b) Verificação dos cadernos de recenseamento; -------c) Símbolo de Junta; -------------------------------d) Símbolo;

-------- ---------------------------

2. Descritivo de Audio. --------------- ------------Entre os dias 11 e 25 de Junho consulte os cadernos eleitorais. --Verifique se o seu nome consta dos cadernos eleitorais e se está cor
rectamente transcrito. ------------------------------------------------------------------ Verifique se se mantêm a sua inscrição no Recenseamento Eleitoral. Lembre-se: ---- -------------------------------------------------------------Para votar tem que estar correctamente inscrito!

-------- —

-—

E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por. encerrada pelas
16.30 horas. -------------------------------------------------------------- —
------------ para se constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada pel
Comissão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, e por mim, Maria de Fatima Abraji
tes Mendes, Secretario que a redigi. ------------------------------------------
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